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Intressant historia ger spännande framtid

Lennart Ottosson, VD Dockan Exploatering:

Alla städer förvandlas över tid, ofta sker 
det utan att man är medveten om det. 
I Malmö har det däremot gått så fort 
att man känt förändringens vindar. In-
dustristaden har blivit kunskapsstaden.
 Det gamla talesättet ”utan historia 
ingen framtid” har varit aktuellt när vi 
omvandlat det gamla varvsområdet till 
ett av norra Europas mest spännande 
områden. 
 Historien är viktig, men den får 
samtidigt inte hindra oss från att ut-
vecklas. Arkitekturen på Dockan har 
därför tagit hänsyn till både vår historia 

och vår framtid. Här finns spår av var-
vet som präglade Malmös utveckling 
under lång tid, men här finns också 
gott om utrymmen för nya idéer och 
visioner. 

Ett område med både 
bostäder och arbetsplatser 
Här på Dockan har många sin hem-
adress medan andra pendlar till något 
av de företag som flyttat hit. 
 När arbetet med att omvandla om-
rådet började för 10 år sedan, hade vi 
alla för ögonen att det skulle bli ett nytt 

Malmö som närmade sig havet. Idag är 
det verklighet. Vi har hunnit långt och 
arbetet fortsätter på den västra sidan av 
marinan. 
 Att området redan levt upp till de 
högt ställda förväntningarna bekräftas 
av alla de namnkunniga företag och 
organisationer som har sina adresser 
här och alla de Dockanbor som kän-
ner sig hemma i området. Jag är mycket 
stolt över att ha fått vara med och leda 
ett arbete som detta och ser fram emot 
den fortsatta utvecklingen.   
                               

DOCKPLATS 2010
9-12 sep kl. 20.30

Spektakulär utomhusföreställning 
i Dockan, Malmö. Fri entré.

www.skanesdansteater.se

FIRA 
MED 
OSS!

FIRA 
MED 
OSS!

Framtiden är i morgon.
Hör av dig idag.
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Slutet för kranen 
– början på en ny epok
Under en lång tid var Kockumskranen Malmös landmärke och en symbol för 
den industri som satte staden på kartan.  Världens största bockkran såldes till 
Hunai Heavy Industries i Sydkorea 2002. Där Kockumskranen tidigare stått, 
växer nu en ny stadsdel fram – en del av Malmö som vill möta havet. 
 Men låt oss ta en titt i backspegeln och se hur förvandlingen från 
varvsindustri till modern stadsdel med bostäder och kontor tog form.

Tillbakablick:

Bilden visar Klaffbron, Hall 5 samt stor och liten bockkran.Fartygsorkestern tar ton – på land. 

Dåvarande kronprinsen Gustav Adolf och kronprinsessan Louise är på väg mot sjösättning av en ny u-båt.

En man som spelat en 
viktig roll är Frans Hen-
rik Kockum som var en 
sann entreprenör. Han 
grundar Kockums Me-
kaniska verkstad AB 1840. Inlednings-
vis tillverkas moderna jordbruksred-
skap och jordbruksmaskiner men med 
tiden även husgeråd och maskiner för 
industrin och så småningom även järn-

vägsvagnar. Vid den här tiden ligger fö-
retaget vid Davidhalls torg. 

Reparationsverksamhet 
varvar upp
I takt med att sjöfarten till Malmö ökar, 
ställs krav på att båtarna ska kunna ser-
vas och repareras. Man anlägger en 
torrdocka som hyrs ut till Frans Henrik 
Kockum för reparationer av fartyg. 

 1870 köper Frans Henrik Kockum en 
tomt i Västra Hamnen och startar en re-
parationsrörelse för fartyg. I förlängning-
en satsar han även på fartygsbyggande. 
 Under båda världskrigen upplever 
Kockums högkonjunktur och under ett 
halvt sekel är Kockums varvsindustri 
Malmös största arbetsplats med som 
mest närmare 6 000 anställda under 
1960.
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Sigmahuset fotograferat från Kockumskranen. Sommaren 2002 monteras Kockumskranen ned och säljs till Sydkorea.

Dockanområdet med kranen borttagen och torrdockan utan vatten 2002/2003. 

2003 fylls torrdockan med 150 000 m3 dansk sand som så småningom blir havsbotten i den nya marinan. 

1973 slår en lågkonjunktur till och 
varvsindustrin drabbas hårt. 1979 blir 
Kockums en del av det statliga Svens-
ka Varv AB. 1986 läggs produktionen 
av fartyg ner, men tillverkningen av 
ubåtar fortsätter ytterligare några år. 
 Än idag finns Kockums i Malmö, 
om än bara på en mindre del av sitt 
ursprungliga industriområde i ham-
nen. Företaget heter nu Kockums 
AB och ingår i den tyska koncernen 
ThyssenKrupp Marine Systems och 
verksamheten är i huvudsak kon-
centrerad till ubåtskonstruktion samt 
forskning och utveckling.

Industritomt blir ny stadsdel
1987 förvärvar Peab det nuvarande 
Dockanområdet, vilket innefattar en 
areal på 30 ha nedlagd industrimark 
för tung verkstadsindustri med pro-
duktionslokaler, världens största torr-
docka och världens största bockkran. 
I början av 90-talet förvärvas området 
av Wihlborgs Fastigheter AB och år 

2000 bildas Dockan Exploatering AB 
med Wihlborgs, Peab och JM som lika 
delägare. Den tidigare industrimarken 
ska förvandlas till en ny stadsdel att bo 
och arbeta i.
 Den 15 september samma år invigs 
det sju våningar höga kontorshuset 
med Sigmabolagen och dess välkände 
ägare Dan Olofsson som största hy-
resgäst. 
 I samma fastighet öppnar restau-
rang Glasklart med de lokala krögarna 
Bengt Hansson och Andreas Pie-
plow och en lyckosam restaurang- 
och eventverksamhet bidrar till att 
göra Dockan känt.
 2001 flyttar Mediagymnasiet in 
i Ubåtshallen och året därpå flyttar 
teknikkonsultföretaget Tyréns in på 
Isbergs gata 15. Den 30 juli 2002 bör-
jar nermonteringen av den 140 meter 
höga bockkranen som stått symbol 
för Sveriges storhetstid som varvs-
nation. Efter en vecka ligger den stora 
balken på sina stödben och skeppas 

med pråm mot sin nya hemmahamn i 
Sydkorea. 

Sandlåda blir ny marina
Den gamla torrdockan ska bli småbåts-
hamn och arbetet med omvandlingen 
sätter fart 2002. Först töms den på vat-
ten för att sedan fyllas med sand och 
därefter åter med vatten.
 Sommaren 2003 är det stor fest i 

världens största torrdocka som fylls 
med sand och blir en utmärkt plats 
för sommarfest med beachsoccer-
turnering, beachvolleyboll – till och 
med bröllop! I radiokanalen City 107 
tävlar 80 par om att vigas under bar 
himmel i torrdockan medan Men-
delsohns bröllopsmarsch ljuder över 
hela sundet. 
 Malmöborna är nyfikna på den 

nya stadsdelen och tar sig till den 
stora sandlådan. Uppträden av kända 
artister och sandslottstävling roar i 
Dockan och den nya marinan känns 
invigd innan den ens blivit vatten-
fylld. 
 Några år senare när vattnet väl 
strömmat in, får Dockan Marina minst 
sagt vind i seglen. 2005 står Malmö 
värd för en deltävling i Americas Cup 

Pionjären

Dan Olofsson var den förste att ta

steget och flytta sin verksamhet till 

Västra hamnen. 1998 skrev han hyres-

avtal med Wihlborgs och två år sena-

re invigdes Sigmahuset av dåvarande 

statsminister Göran Persson.

 – Ska företag attra-

hera unga begåvade 

människor måste man 

erbjuda dem en attrak-

tiv miljö. Kombinatio-

nen av havet, centrum, citytunneln 

och högskolan övertygade mig att 

det här var rätt plats. Jag såg det som 

en framtidssatsning, berättar han. 

Marinan, nu med vatten.
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All världens seglarblickar riktas mot Malmö 2005 då Americas Cup intar Dockan.

Sam från Idolgänget underhåller på Dockandagarna 2008.Lasse Bergrensson leder Allsång på Dockan 2007.

Prästen Christer Kyréus håller världens första torrdockevigsel. Peter Palm och Katarina Pålsson blir äkta makar.

– världens mest prestigefyllda bankapp-
segling. 

En unik adress i Öresund
Med utsikt över denna mysiga marina 
bygger JM 2003 områdets första bo-
stadshus Brf Fyren. I rask takt fortsätter 
byggandet med Piren, Kajmästaren, Kaj 
33, Havsfrun, Dockterrassen och Kaj-
husen. 

Även byggandet av de kommersiella 
byggnaderna går i snabb takt. Teliahu-
set, Båghallarna, Dockplatsen, Merce-
des, ÅF och Regionhuset hör till de 
nya arbetsplatserna i Dockan. Och för 
de som kör bil hit har även det första 
parkeringshuset byggts.  
 Det som tidigare var en varvsindu-
stri är idag en självklar del av Malmö 
och en populär plats att bo och arbeta 

på. Det här är platsen där Malmö möter 
havet.             

Visioner för Dockplatsen.

Sandslottstävling – en av aktiviteterna i världens största torrdocka 2003. 
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Årstiderna by the SeaStereo

En Nypa Salt Krankajen 22 Doc ItalianoDoc Piazza

Bruschetta

Ingelsta Kalkon

Lighthouse CaféRestaurang Ankaret Café La Marina

Hamna Rätt

White Shark

Mycket och smakfullt 
i Malmös nya 
restaurangkvarter
Mat och dryck är en viktig del av 
livet. I takt med att stadsdelen tagit 
form har också restauranglivet ökat. 
Frukost, lunch eller middag? Fågel, 
fisk eller vegetariskt? Här finns 
restauranger och serveringar i olika 
prisklasser och för olika smaker. Ta en 
fika och läs tidningen, luncha med 
kollegorna eller välj finkrogen för 
affärsmiddagen. Menyerna är många 
och ger dig alla valmöjligheter.

Glasklart Lime
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Bakom fasaderna

Sara Kristensen började som alltiallo 

när Fyren byggdes. Då var hennes syss-

lor bland annat att koka kaffe, kopiera 

ritningar och hjälpa till där det behöv-

des. Idag är hon kvar på Dockan, nu som 

biträdande arbetsledare. 

 – Jag minns att det var så öde när jag började här. Då fanns det 

ingen gatubelysning i området och det kändes mörkt om kvällar-

na. Nu är det något helt annat, vi är ju mitt i smeten och folk bor här. 

Förr bodde här bara måsar, berättar hon. 

 Mats Nilsson är projektledare på 

JM och kom till Dockan 2005. Han kän-

ner att det har hunnit hända mycket på 

bara de senaste åren. 

 – Byggplatser är det gott om, men 

det är få förunnat att vara med och byg-

ga en hel stadsdel med bostäder och kontor. Jag tycker Dockan är 

ett bra varumärke, numera heter det att 

man bor och arbetar på Dockan.

 Wihlborgs förvaltningschef, Cecilia 

Larsson, var uppe i Gängtappen och 

blickade ut över området för en tid se-

dan. Där blev det tydligt för henne hur 

området Dockan vuxit. 

 – Vi har knappt något ledigt att hyra ut. Exploateringen fortsätter 

och nu när området är så pass färdigt kan folk bilda sig en uppfatt-

ning hur de nya husen vi bygger kommer att bli.

Peab, Wihlborgs och JM har tillsammans byggt 
Dockan och många av företagens anställda har 
arbetat här sedan starten. På bilden ses en stor 
del av gänget som har varit med och fortfarande 
är engagerade i att förvandla det gamla varvs-
området till en modern stadsdel.

Iréne Johansson
Informationsansvarig

Wihlborgs

Sara Mac Donald
Projektledare 

JM

Ingmar Hansson
Kranförare

Lambertsson Kran

Stefan Rosenlöf
Arbetschef

Peab

Christer Odell
Platschef

Peab

Linus Svensson
Arbetsledare

Peab

Linus Åkesson
Arbetsledare

Peab

Tomaz Bodmark
Entreprenading.

Peab

Oskar Persson
Controller
Wihlborgs

Patrik Sjölin
Arbetsledare

Peab

Anna Hultén
Försäljningschef

JM

Anna Wessling
Entreprenading.

Peab
Anneli Landgren

Arbetsledare
Peab

Sara Kristensen
Bitr Arbetsledare

Peab

Marcus Lindahl
Arbetsledare

Peab
Martina Lundberg

Säljare
JM

Magnus Leo
Fastighetsskötare

Wihlborgs

Jonas Forsén
Hantverkare

Peab
Lars Landgren

Platschef
Peab

Björn Boberg
Hantverkare

Peab

Peter Andersson
Hantverkare

Peab

Bo Persson
Hantverkare

Peab

Mikael Borg
Fastighetsskötare

WihlborgsPatrik Hallström
Hantverkare

PeabMats Nilsson
Projektchef

JM

Hans-Otto Nordström
Hantverkare

Peab

Leif Svensson
Projektledare

Wihlborgs

Patrik Johansson
Hantverkare

Peab

Jimmy Johansson 
Hantverkare

Peab

Andreas Streuli
Hantverkare

Peab

Patrik Didriksson 
Hantverkare

Peab

Hannes Åstrand
Hantverkare

Peab

Georg Håkansson
Hantverkare

Peab

Johnny Hansson 
Förvaltare
Wihlborgs

Per Anders Olsson
Region Chef 

JM 

Lennart Ottosson
VD

Dockan Exploatering

Matz Thuresson
Arbetschef

Peab

Bertil Hägg
Arbetsledare

Peab

Anneli Grek Kjellström
Projektledare

JM

Åsa Larsson
Projektingenjör

JM

Cecilia Larsson
Förvaltningschef

Wihlborgs

Morgan Palmgren
Entreprenading.

Peab

Mats Portland
Säljare 

JMJohan Sjögren
Entreprenading.

Peab

Thomas Bråhagen
Fastighetschef

Wihlborgs

Niklas Persson
Platschef

Peab

Torbjörn Svensson
Målare

Måla i Skåne
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Tremastare gör mästerligt besök

Ombord fanns 50 gäster (främst från 
USA) och en besättning på 63 per-
soner (från 14 olika länder). Alla fick 
chansen att bekanta sig med Malmö 
när sommarvädret var som allra vack-
rast. Att personalstyrkan är så stor kan-
ske kan förklaras av att seglen som är 
på sammanlagt 32 150 kvadratfot hissas 
för hand.

Femstjärnigt får 
gästerna att trivas
Standarden ombord är jämförbar med 
ett femstjärnigt hotell. Gästerna är 
med på härlig kryssning som bland an-
nat besöker golfbanor runt om i Eu-

ropa och till de populära resmålen hör 
Ljunghusens golfbana och Barsebäck. 
 Tom Hoch, Cruiser Director, är 
imponerad av vädret i år. 
 – Förra året regnade det mycket, 
berättar han.
 Det är 6:e året i rad som fartyget 
går på charter och besöker Malmö. 
Tom menar att det är en bekväm hamn 
som ligger nära city, vilket uppskattas 
av  gästerna. Här finns mycket att göra 
inom räckhåll. En del av hans gäster har 
valt att byta en dag på golfbanan mot 
en sightseeingtur i Malmö. 
 Att åka på kryssning är i ropet. Just 
denna turen kallas Baltic Cruise och 

Sea Cloud ll fortsätter vidare från Mal-
mö mot Stockholm, Helsingfors och 
därefter till St Petersburg. 2012 kom-
mer Sea Cloud ll återigen att besöka 
Malmö.     

1931 byggdes det eleganta segelfartyget Sea Cloud. Drygt 70 år 
senare byggdes systerfartyget Sea Cloud ll i samma stil och dessutom 
med lyxig och modern komfort.  I somras väckte kryssningsfartyget 
Sea Cloud ll stor beundran när det la till vid Dockan. 



Babycafé – med en nypa salt

En fika som passar både barn och vuxna. Baby Café 13-16. Lena Ruud – en av ägarna till En nypa salt.

Hur håller man igång sitt sociala liv när man går på föräldrarledighet? 
Ett tips är att rulla ner barnvagnen på Baby Café.

Brygglunch i solen
Fånga dagen, missa inte chansen till här-

lig avkoppling. När solen gassar vill man 

bara ut och njuta. Några som verkligen 

vet att ta tillvara på lunchrasten är de 

här tjejerna som jobbar på Cedels kontor 

alldeles i närheten. Här kan vi tala om att 

hålla låda med lunchlåda.

14

Tom Hoch, Cruiser Director, är imponerad av 
malmövädret i år. 

Från vänster ser vi Emmy, 
Pernilla, Anna, Carolina, 

Annika och Linda.

Låt det bli en sen lunch eller bara en 
fika. Måndagar och tisdagar är barnvag-
narna extra välkomna på Café & Res-
taurang En nypa salt, som drivs av ägar-
na Lena Ruud och Anna Ektröm.
 Mellan 12-13 är det lunchrusning 

som vanligt, men 13-16 är det special-
priser för både stora och små och man 
har möjlighet att träffa andra föräld-
rarlediga. Mamma Ulrika flyttade till 
Dockan för ett halvår sedan.  
 – Vi behövde utöka med fler kva-

dratmeter och ville bo nära stan, men 
inte mitt i, berättar hon. 
 Idag är hon på baby Café med dot-
tern Alva och träffar Ida med dottern 
Nelly och vännen Anna. 
     

Sea Cloud ll speglar sig i Sigmahusets glasfasad.
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Prisbelönt arkitektur
Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut ett 
stadsbyggnadspris för att uppmärksamma både 
nyproduktion och förbättringar som bidrar till att 
förbättra Malmös stadsmiljö. Tre av fastigheterna 
på Dockan har fått äran att ta emot pris.

Dockterrassen
Arkitekt: Tema arkitekter och JWH Arkitekter. Byggherre: JM AB.

2009 fick det 7 våningar höga bostadshuset Dockterrassen årets stadsbyggnadspris i klassen Bostäder. Brf Dockterrassen är ett 
utmärkt exempel på hur arkitekten löst gestaltningen på den så viktiga hörntomten mot det offentliga rummet – Dockplatsen. 
I motiveringen nämns bland annat att denne på ett utmärkt sätt läst platsen och gett byggnaden ett eget uttryck efter platsens 
villkor. Projektet uppfyller också kraven på verksamheter i bottenvåningen vilket skänker liv åt den omgivande stadsmiljön.  

Visionärerna 
som skissade en 
ny stadsdel
När byggplanen för området Dock-

an togs fram, anlitades Hans Bjur vid 

Chalmers i Göteborg och Jan W. Han-

sen vid arkitekthögskolan i Århus. 

Båda är professorer i stadsbyggnad 

och tillsammans tog de fram ramar-

na för det nya områdets utformning 

och bebyggelse. 

       Visionen var att Dockan skulle bli 

en levande stadsdel där människor 

bor och arbetar. Det var också vik-

tigt att forma en stadsdel med unika  

miljöer som skulle locka hit besökare.

 De förstod vikten av att skapa en 

viss täthet i bebyggelsen för att ge 

förutsättningen för rörelse och ak-

tiviteter. Vid sidan av marinan med 

det blå havet fanns det även en am-

bition att skapa grönskande park-

områden att vistas i. Idag har deras 

visioner omsatts till verklighet. Att 

skapa en stadsdel som attraherar be-

sökare har lyckats. Dockan har blivit 

en stadsdel med liv och rörelse. Här 

arbetar och bor människor och hit 

kommer besökare som vill njuta av 

att vandra i ett stadsrum som bju-

der på salta vindar vid ett glittrande 

Öresund.              

Hans Bjur och Jan W. Hansen

S T A D S -
B Y G G N A D S P R I S 

2002

S T A D S -
B Y G G N A D S P R I S 

2002

Tyrénshuset
Arkitekt: Peter Torudd Arkitekter AB
Byggherre: Wihlborgs Fastigheter

2002 gick årets stadsbyggnads-
pris, i klassen för nyproduktion, 
till Tyrénshuset som bidrar till 
att ge Malmös entré från havet 
en hög arkitektonisk gestaltning 
i Västra hamnen. Kontorshuset 
på kajen sågs som ännu ett be-
vis på omvandlingsprocessen av 
Västra hamnen från ett renodlat            
industriområde till ett nytt ekolo-
giskt hållbart område med blan-
dad stadsbebyggelse.

Ubåtshallen
Arkitekt: White Arkitekter i Malmö
Byggherre: Wilhborgs

2002 var rena rama prisregnet för Dockan. 
Den så kallade Ubåtshallen som ingick i 
Kockums varvsverksamhet hade stått öde en 
längre tid. 1999 startades en omfattande om-
byggnation och två år senare flyttade Media
gymnasiet in i de totalrenoverade lokalerna. 
Denna upprustning av den gamla Ubåtshal-
len fick Malmös stadsbyggnadspris 2002 i 
klassen Ombyggnad & renovering.

S T A D S -
B Y G G N A D S P R I S 

2009
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Wihlborgs nya kontorshus tar form

JM bygger Brf Bryggan:

Ett hus med tre olika fasader kilar in sig på Dockan:

När Kockums varvsindustri var som 
störst arbetade här över 6 000 männi-
skor. Idag arbetar ännu fler på samma 
område, men med olika arbetsgivare. 
Ännu fler kommer att ha sin arbetsplats 
här i framtiden. Nu planerar Wihlborgs 
för det nya kontorshuset som kallas 
för Kilen. Huset kommer att ligga 
insprängt mellan de befintliga kon-

torshusen Gängtappen och Skrovet 5, 
därav namnet.

Spännande arkitektur 
Kilen har en spännande arkitektur. Det 
är ett hus med tre fasader i glas, tegel 
och vit fiberbetong. Detta hjälper till 
att dela upp kvarteret och ger en triv-
sam småskalighet i området.

 Sammanlagt handlar det om 9 000 
kvm uthyrningsbar yta. Bottenplanet är 
reserverat för butikslokaler. Det spännan-
de kontorshuset är ritat av Mats White 
Arkitekter AB och har utvecklats i sam-
arbete med Malmö Stad. Detaljplanen 
väntas bli klar i höst och om allt går en-
ligt planerna är kontorshuset klart under 
våren 2012.     

På den västra sidan av Dockan står 
Brf Bryggan i tur att förverkligas. Här 
kommer ett flerfamiljshus bestående av 
fem våningar plus penthouse att byg-
gas. Sammanlagt 84 lägenheter i stor-
lekarna 1-5 rok om 35-150 kvm. 
 En öppen lösning mellan kök och 
vardagsrum ger generösa och sociala 
utrymmen att umgås på. Sovrummen 

och badrummen ligger oftast lite avsides 
och mer privat i lägenheterna och läm-
nar som regel utrymme för en flexibel 
planlösning. 
 Den översta indragna våningen, den 
så kallade penthousevåningen, känne-
tecknas av större lägenheter med väl 
tilltagna kök, sällskapsytor samt härliga 
terrasser.

Du och ditt bohag får gott om plats i 
Brf Bryggan och din bil parkeras tryggt 
i garaget. Till varje lägenhet finns själv-
klart även förråd. Missa inte säljstarten 
är beräknad till sept/okt 2010.      

Flytta till en av norra Europas 
mest spännande adresser

En mycket tidig skiss 
av Brf Bryggan. Många 
förändringar har skett.

DOCKPLATS 2010
9-12 sep kl. 20.30

Spektakulär utomhusföreställning 
i Dockan, Malmö. Fri entré.

www.skanesdansteater.se

FIRA 
MED 
OSS!

FIRA 
MED 
OSS!

ÄR DU INTRESSERAD? Kontakta JM:
Mats Portland 040 16 56 09
mats.portland@jm.se  
eller www.jm.se
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TV-program och idoler har hamnat rätt
Det populära morgonprogrammet Sommarlovsmorgon hade flyt hela 
sommaren. Programledaren Malin Olsson och hennes sidekick Peter Svensson 
sände live från M/S Hajen som låg förtöjd i Dockan. Varje morgon bjöds nya 
spännande gäster in att delta i programmet och varje morgon satt en ny 
nyfiken publik på bryggan och tittade beundrande. Många var beredda med 
papper och penna för att få autografer vid programmets slut.                       



En fröjd för öga och öra
Njut en ljud- och bildupple-
velse utöver det vanliga. Börja 
med att besöka den nyöppnade 
Bang & Olufsen butiken på 
Stora Varvsgatan 9. Här guidar 
butikschefen Tobias Björk 
dig genom det väldesignade 
sortimentet.
 – Vi låg tidigare på Balt-
zarsgatan, men efter nio år 

var det dags för en flytt. Här 
nere på Dockan arbetar och 
bor många av mina kunder, 
berättar han.
 Även tillgängligheten med 
parkeringsmöjligheter bidrog 
till adressvalet. Du är väl-
kommen in för att bekanta 
dig med dansk design när 
den är som bäst.            

Dirketsänd TV med artisten Erik Grönwall.

Klara, morfar Bo och Sofie från Höllviken. Morfar, som jobbar i Sigma huset tog med sina barnbarn för att se Erik Grönwall. 

David Anell, butikschef.

Klasskompisarna Harry Järeslätt, William Renfro och Folke Ignestam från Malmö besökte 
Sommarlovsmorgon. Lillebror Edgar Järeslätt följde också med. 

Sparbanken Öresund flyttar 
huvudkontoret till Dockan
Sparbanken Öresund blir namnet på den nya regionala bank som 
Sparbankerna Finn och Gripen gemensamt bildar. Banken har tecknat ett 
hyresavtal med Wihlborgs för sitt nya huvudkontor. 
Lokalerna, med en yta på 2 700 m2, lig-
ger på Isbergs gata på Dockan i Malmö.
 – Med tanke på att många av våra 
medarbetare kommer att pendla, har 
närheten till Centralstationen varit 
en viktig faktor vid val av lokal, säger 

Lars-Erik Skjutare, VD i Sparbanken 
Finn och tillträdande VD för den nya 
banken. Dockan är dessutom ett fantas-
tiskt område med en stark tillväxt och 
hög puls. Här finns högskolan med alla 
ungdomar, företagshus med många ar-

betsplatser, restauranger och attraktiva 
bostäder. Det ger oss en kreativ och in-
spirerande miljö att verka i.
  Den nya banken får tillgång till loka-
lerna den 1 november och inflyttningen 
är planerad till i mitten av december.  

SÄCK i Malmö
Sedan i våras har Malmö fått en renodlad SÄCK-butik. 
SÄCK är en del av friluftsföretaget GetOut. I Stockholm 
har man redan testat konceptet med SÄCK-butik ett par år 
och nu har även Malmö berikats med en specialbutik för 
ryggsäckar, sovsäckar och liggunderlag. 
 Butiken ligger på Isbergsgata 18 och här finns god-
bitarna från några av de mest respekterade tillverkarna 
inom nämnda område; Ajungilak, Arcteryx, Bergans, Ex-
ped,  Granite Gear, Haglöfs, Lundhags, Marmot, Osprey,  
Therm-A-Rest, Western Mountaineering.
 Förutom SÄCKarna finns ett bra urval av tillbehör till 
ovanstående säckar.      

Butiken erbjuder Bang & Olufsens hela sortiment och håller öppet tisdag-fredag 
09:30-18:00 och lördag 10:00-15:00. 
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Här planeras fyra nya kvarter med bo-
städer. Vill du vara säker på att få en bo-
stad här ska du se till att anmäla dig som 
VIP kund hos JM så blir du informerad 
när det är aktuellt för säljstart. 
 Fyra nya kvarter byggs, men också 
ett 12 våningar högt punkthus kom-
mer att resa sig och fånga blicken. Den 
välkände arkitekten Gert Wingårdh 
har anlitats för uppdraget att rita det 
iögonfallande huset som får magnifik 
utsikt.
 För de som flyttar in på västra sidan, 
väntar inte bara en underbar och mysig 
stadsdel utan också lyxen av att kunna 
ha båtplats på bryggan utanför dörren. 
 De fyra bostadskvarteren är plane-

rade så att det finns utrymme för kom-
mersiella verksamheter i bottenplan.

Två siktlinjer genom stadsdelen
Stadsplanen på området har fokuserat 
på två siktlinjer. Den ena sträcker sig 
från starten av Isbergs gata och når hela 
vägen över marinan till det planerade 
punkthuset. Den andra är från fyren, 
genom kvarteret med Brf Fyren och 
bort till Regionhuset. 
 I Dockan finns utrymmen för både 
hög och låg bebyggelse. Gängtappen hö-
jer sig över området. På samma sätt kom-
mer punkthuset på västra sidan att resa sig 
över den övriga bebyggelsen precis som 
det planerade hotellet vid Sigmahuset. 

 Även lägre byggnader kommer att 
byggas på sina ställen. Idag finns redan 
hamnkontoret och vi kan se fram emot 
fler lägre byggnader. Eventuellt en 
paviljong vid kranplatsen och kanske 
även någon lägre byggnad intill Mer-
cedeshuset. Högt och lågt, ljust och 
mörkt, öster och väster, hav och land. 
Dockan är en härlig mix och nu fort-
sätter stadsdelen att växa med nya kon-
torshus och nya bostäder. Samma aktö-
rer fortsätter det lyckade arbetet – Peab 
står för entreprenaden åt Wihlborgs 
som bygger kontorshusen och JM som 
bygger bostäder. Ännu fler kommer att 
bo och arbeta på Dockan.    

Nu är den första halvan av Dockan i 
hamn och västra delen står på tur
Den östra delen av marinan är färdigställd och när du promenerar längs 
strandpromenaden minns du knappt hur det såg ut innan kvarteren med 
bostäder var byggda. Ta då en titt på andra sidan så får du en hint. Den 
västra delen står nämligen på tur att gå igenom samma förvandling.

Här ser du de två siktlinjerna. Den ena sträcker från Isbergs gata och hela vägen till det planerade punkthuset. Den andra från fyren i hamninloppet genom 
Brf Fyren, över Dockan Marina och bort till Regionhuset. 

LOKALT HELA VÄGEN.
Vi på Peab är stolta över att finnas över hela landet.  
Våra nationella muskler får mer kraft med lokal förankring, 
och bygg- och anläggningsarbetena blir bättre.

Vi har precis byggt färdigt Malmö Stadion. Ett projekt där vi 
kunde dra nytta av all kunskap som finns från Ystad i söder 
till Kiruna i norr. 

Läs mer om ett av Nordens ledande bygg- och anläggnings-
företag på peab.se.

Peab_Dockan.indd   1 2009-08-24   11:06:24

Det planerade hotellet vid Sigmahuset lyfter sig över den övriga bebyggelsen. 



DOCKAN

Utvecklas av 
JM, Peab och Wihlborgs. 

Vill du veta mer om Dockan, gå in på 
www.dockan.se

JM  www.jm.se
Box 327 • 201 23 Malmö
Tel 040-16 56 00 • Fax 040-16 56 01

Peab  www.peab.se
Östra Varvsgatan 23 • 211 19 Malmö
Tel 040-35 75 00 • Fax 040-97 10 40

Wihlborgs  www.wihlborgs.se
Box 97 • 201 20 Malmö
Tel 040-690 57 00 • Fax 040-690 57 01

Texter: Cissi Glave
Produktion: Lindahl media • 

www.lindahlmedia.se

DOCKAN

Restaurang/Café
 1.  Krankajen 22
 2.  Lighthouse Café
 3.  Årstiderna by the Sea
 4.  HamnaRätt
 5.  White Shark
 6.  Stereo
 7.  En Nypa Salt
 8.  Doc Piazza
 9.  Doc Italiano
 10.  Glasklart Event, Glasklart Lime 
11.  Bruschetta.se
12.  Café la Marina
13.  Ingelsta Kalkon
14.  Restaurang Ankaret

Frisör/Friskvård/Massör & Hudvård/Sjukvård
15.  Complete Performance
16.  Roger Hår
17.  Hud & Hälsa
18.  Itrim
19.  Malmö Tandvård
20.  Capio Vårdcentral
21.  Thomas Lowerton - Läkarhuset
22.  Scandinavian Hair academy

Arkitekt-/Reklam-/Fastighetsbyrå
23.  Klingstedt & Co
24.  Villa & Våning by the Sea
25.  Tema Arkitekter
26.  FOJAB Arkitekter
27.  Bjurfors

Butik/Optiker/Galleri/Blomsteraffär/Bank
 28.  Smeg
 29.  Galerie Leger
 30.  Ebba Blom
 31.  Säck
 32.  Menkas Hår
 33.  Time
 34.  Nordea och Bankomat
 35.  Telia Företagscenter
 36.  Bang & Olufsen
 37.  Marega Optik

Övriga verksamheter
 38.  PEAB
 39.  Defever Yacht Europe
 40.  Duni
 41.  Mercedes-Benz
 42.  Epsilon
 43.  Sigma
 44.  Atea
 45.  Region Skåne
 46.  Wihlborgs Fastigheter
 47.  Tyréns
 48.  Malmö Stadsarkiv
 49.  TeliaSonera
 50.  ÅF
 51.  Kockums

Skola/SVT/SkånesDansteater
 52.  Kunskapsgymnasiet
 53.  Skånes Dansteater
 54.  Malmö Högskola*
 55.  Mediegymnasiet
 56.  Folkuniversitetet
 57.  Sveriges Television

Parkeringshus
 58.  Parkeringshuset Dockan

*)Utbildningar: Konst, Kultur & Kommunikation (K3), Urbana studier, Centrum för 
Teknikstudier, Miljövetenskap samt Projektledning & Organisation.


